
Menntaskólinn í Reykjavík   
 

Kennsluáætlun:  Þýska á málabraut (ÞÝSK1CF09, haustönn 2021) 

Kennari:   Izabela I. Kulgawczyk Harðarson (IKH)  

Kennslugögn:  Klasse! A1 (kennslubók, vinnubók) 

Markmið:   

Eftir fyrsta hæfniþrepið í þýsku A1 er ætlast til þess að nemandinn hafi: 

- öðlast góðan skilning á daglegu talmáli þegar talað er við hann hægt og skýrt með almennum 
orðaforða. 

- kynnst nokkrum grunnatriðum um staðhætti og líf fólks á þýska málsvæðinu. 
- öðlast færni í að lesa ýmis konar texta sem viðkemur eigin áhugasviði eða texta um kunnugleg 

efni og beita viðeigandi aðferðum við lesturinn. 
- þjálfast í að taka þátt í almennum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og 

geti beitt kurteisisvenjum, málvenjum og hljómfalli við hæfi. 
- öðlast færni í að tjá sig munnlega í einföldum setningum af nokkru öryggi, t.d. um afmarkað 

efni sem verið hefur til umfjöllunar. 
- lært aðferðir og aukið færni sína í að bæta við nýjum orðaforða. 
- öðlast þjálfun í að tjá sig skriflega með nokkuð réttri stafsetningu og réttri notkun forsetninga 

og falla í aðal- og aukasetningum, í nútíð, þátíð og núliðinni tíð. 
- geti skrifað bréf/tölvupóst og stutt samtöl sem tengjast efni kennslubókar og efni sem 

tengjast nemandanum sjálfum. 
 

Vika Viðfangsefni Verkefni og próf 

20.08. – 31.08.2021 Lektion 1: Hallo! Servus! Salü! 
 
Grammatik: 
Aðalsetningar í þýsku  
Spurningar og spurnarorð Wie? Wer? 
Was? 
 

 

01.09. – 15.09.2021 Lektion 2: Das bin ich! 
 
Grammatik: 
Beyging reglulegra sagna 
Já/nei – spurningar 
Persónufornöfn  
Sagnorð sein (að vera) 
 

 



16. – 17.09.2021 Upprifjun (1. – 2. kafli) Kaflapróf (1. og 2 kafli) 

20.09. – 01.10.2021 Lektion 3: Meine Schule 
 
Grammatik: 
Ákveðinn greinir: der, die, das 
Óákveðinn greinir: ein, eine, ein 
Beyging reglulegra sagna (framhald) 
Nafnorð í ein- og fleirtölu 
Neitunarfornafn kein 
Beyging sagna haben og sein 
 

 

04.10. – 18.10.2021 Lektion 4: 24 Stunden sein (m)ein Tag! 
 
Grammatik: 
Nútíð óreglulegra sagna 
Sagnir með lausu forskeyti 
Setningarfræði 
 

 

19. – 20.10.2021 Upprifjun (3. og 4. kafli) Kaflapróf (3. og 4. kafli) 

21.10. – 05.11.2021 Lektion 5: Guten Appetit! 
 
Grammatik: 
Óákveðinn og ákveðinn greinir í polfalli 
Sagnir möchten, mögen 
Aðaltengingar und – oder – aber 
 

 

08.11. – 19.11.2021 Lektion 6: Meine Familie 
 
Grammatik: 
Eignarfornöfn  
Boðháttur 
Notkun doch 
Forsetning für + þolfall 
 

Verkefni (5. og 6. kafli) 

22.11. – 26.11.2021 Upprifjun 
Munnlegt próf  
 

 

 

Námsmat: 

Námseinkunn er heilsárseinkunn og byggist á ástundun, heimaverkefnum, frammistöðu/þátttöku í 
tímum, niðurstöðum prófa og öllum verkefnum sem lögð verða fyrir. 
Kaflapróf eru 2 á haustönn og 2 á vorönn og þau gilda 40 %. 
 
Jólapróf: skriflegt próf (80%), munnlegt próf (20%)  
 
* Þessi námsáætlun er gerð með fyrirvara um breytingar. 


